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ובנים אבות

 דבר זה ולידות הריונות שעכשיו כיוון
ה גם אקטואלית נעשתה מקובל, כל־כך
ל שלא גדול״, כשתהיה תעשה ״מה שאלה

 אבא את יותר, אוהב אתה מי ״את על דבר
אמא״. את או

 הם מה ישראליים אבא או אמא כששואלים
 להם אין גדול, כשיהיה יעשה שבנם רוצים
חי. יהיה שהוא רק רוצים הם בעיות. הרבה

כש לכן, קשה. יותר קצת זה בחוץ־לארץ
 שבתה רוצה היא מה ג׳ירארדו אני את שאלו

 היא גדולה, כשתהיה תעשה וחצי) 6( ג׳וליה
 רוצה שהיא אמרה ובסוף התלבטה, התלבטה,

 תבחר שהיא רוצה. שהיא מה תעשה שהבת
 אמא את שתאהב רוצה רק היא בעצמה.

 בגיל תתחתן שלא וכמובן, החיים, כל שלה,
ש ומובן כזה, דבר תרשה לא היא כי ,20

שחקנית. תהיה היא
תהייה? היא מה אלא

 פולין שבתו, רוצה טרינטיניאן ז׳ן־לואי
 לא אפילו רקדנית, תהייה חודשים), (שלושה

מש הרבה הדורש דבר זה כי מיקצועית,
 הוא אופייה. את ישפר וזה ועבודה, מעת
וש־ נשית, עדינה, רכה, תהייה שהיא רוצה

וז׳ודיאן דיסטל
פועל שיהיה סיכוי אין

 קצת שתרגיש כדי כסף, הרבה לה יהיה לא
סיכוי. שום לה אין לזה אבל בחיים. קשיים

ו 4( נטאלי שלבתו רוצה היה ריש קלוד
רח כל־כך השכלה עשרים בגיל תהייה חצי״
ש מה בקלות לה לבחור תוכל שהיא בה,
 לי תגיד היא ״אם בחיים. לעשות תרצה היא

 אסכים.״ אני עקרת־בית, להיות רוצה שהיא
חוד 18( ז׳וליאן דיסטל, סאשה של בנו
 כל יעשה הוא ספורטאי. פשוט יהיה שים)
 אותו יחנך הזה והדבר תרגילי־ספורט, הזמן
 ול־ להתחרות חוש מוסריים, ערכים לו וייתן

 או עורך־דין יהיה שהוא מובן הוגן. מישחק
 יהיה שהוא סיכוי שום ושאין כזה, משהו
פועל. או מלח,

סרטים
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לנו. עזור חדש. כוח יוצרים אנחנו
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ם תנועו־נ ל עו ה ה ח הז ש, פו ד ב ,136 ד. ת. ח כי א ־ ל ת

 התחייבות בלי - תנועתכם של הסברה חוטר לי להמציא מבקש אני □
מצדי.

שוטף חומר לקבל ומבקש התנועה אוהד אני □
מגורי במקום התנועה לאסיפות אותי להזמין מבקש אני □
הבחירות ביום רשימתכם לעזרת להתנדב מוכן אני □
לתנועה כחבר להצטרף מבקש אני □

טלפון מם׳ המלאה הכתובת
 מס׳ רחוב

עיר

השם

מקצוע גיל

ם ה מ באש ה
 חן, ירושלים; (ציון, הגיהנדם לוחמי
 שריפות? לראות אפשר זמן במה תל־אביב)

 טרח לא הסרט מיוצרי איש גם ברור. לא
הקהל. את או עצמו את זאת לשאול

 בכל־בך בבר שנלחם ויין, ג׳ון את רואים
 בבעירות הפעם נלחם בחייו, דברים הרבה
 מ־ גרילה באנשי קצת גם אגב ודרך ובאש,

 האינדיאנים לו שנגמרו אחרי כי צואליים,
 הוזייאט־ אנשי את גמר כבר שהוא ואחרי

 במי כבר לו נשאר לא בווייאט־נאם, קונג
ב ובשריפות, בלוחמי־החופש אלא להילחם

העולם. של נידחים קצוות
שלו מלבד נוספות, בעיות גם שיש מובן

 מכבה־אש בתור מכבה שהוא דליקות שים
 בעל רוצה שאינה אשה גם לו יש מיקצועי.
 לו ויש מיילם), (ורה מסוכן כל־כך במיקצוע

 וכל לו, זרה והיא ממנו שהתרחקה בת גם
ל רבים במאמצים המשתדלות בעיות מיני
מצליחות. ואינן סרט של שעתיים מלא

 עם במלחמות בינתיים, עסוק, עצמו ויין
 באקשיש קיבל כי שגילה בית־הנבחרים, חבר
 משרד־ר,ביטחון מקופת דולאר כמיליון של
הווייאט־קונג. נגד שלו הסרט את לעשות כדי


